
Utkast 09.08.20 

Funksjonærliste Mjølnerløpet søndag 23.08.2020  
Sted: Frydenlund skole/Sentrum 
 
Alle i arrangørstaben skal lese Veileder for orienteringsløp med begrenset 
deltakelse  
http://orientering.no/media/filer_public/78/85/788540ae-cf9e-4a7f-8995-2abade27c559/veileder_for_
o-lop_med_begrenset_deltagelse.pdf 
 
 
Merk! 
 
Den funksjonær som står oppført først under hver arbeidspost er ansvarlig for planlegging og 
gjennomføring av aktiviteten. Noen funksjonærer står oppført under flere aktiviteter og avklarer 
med de respektive aktivitetsansvarlige/løpsleder når de skal forflytte seg. 
Arbeidsbelastningen kan variere og eventuell overkapasitet/underkapasitet meldes løpsleder 
som forsøker å fordele arbeidskapasiteten best mulig.  
 
Mange av dere er allerede informert om rollen/oppgaven deres. Dere som er satt opp med en 
oppgave, men som ikke har vært i kontakt med meg tidligere (eller deltatt på planleggingsmøtet 
3. aug.) - vennligst send en bekreftende e-post/tekstmelding til meg slik at vi vet at dere har 
anledning til å stille!  
Vi legger ikke opp til noe nytt planleggingsmøte før vi møtes for rigging på lørdag 22., men 
holder løpende kontakt på tlf for status/spørsmål. 
 
Funksjonærer merket med fet skrift, møter lørdag ettermiddag kl. 1900 på arenaen for 
nødvendige forberedelser, ordne lagsposer, bygge start etc. 
På søndag møter alle opp kl. 0830. 
 
Alle funksjonærer bidrar med rydding av arenaen når arrangementet er slutt! 
 
Ikke alle i klubben har fått oppgaver. Står du ikke oppført men ønsker å bidra – bare ta kontakt! 
 
Mange takk for at dere stiller opp for klubben! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Audun og Anna-Thekla 
  

http://orientering.no/media/filer_public/78/85/788540ae-cf9e-4a7f-8995-2abade27c559/veileder_for_o-lop_med_begrenset_deltagelse.pdf
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Rolle/Aktivitet Navn Tlf Kommentar 
Løpsleder Anna-Thekla Tonjer 

Audun Fingarsen 
99396702 
97156004 

Hovedansvar  

Løypelegger Tore Lindaas 
Even Lindaas 

90604130 
90410117 

 

Kontrollør Anders Skjeset (Vang)  Mottar løyper til kontroll av Even 

Smittevernansvarlig Harald Østbye 
(Per Dahl) 

48992895 
90772713 
 

Se til at regler følges.  
Kan ta beslutning om 
bortvisning/avlysning om 
nødvendig.  
Per skaffer antibac. 

Påmelding/  
Sekretariat/  
Mål 

Håkon Morten 
Joar Kleiva 
Per Magnus Dahl 

48101072 
90992996 

94833364 

Også utdeling av kart til N-løyper 
og for løpere opp til 12 år 

Start Audun Fingarsen 
Petter Glorvigen 
Sture Rasmussen 
Sylvia Andersen 

97156004 
48994984 
99604711 
91590446 

Husk god tilrettelegging for 
smittevernhåndtering/spriting av 
brikker og hender. 
 

Smittevern- 
håndtering i mål 

Nina Lindaas 
Monica Storsveen 

91842908 
41456028 

Husk god tilrettelegging for 
smittevernhåndtering/spriting av 
brikker og hender. 
Ingen strekktidutdeling. 

Samlingsplass/ 
rigging/avfall 

Stein Erik Edvardsen 
Per Dahl 
Ingvald Pedersen 

95765999 
90772713 
91518339 

- Nøkkel/ansvar for skolen 
- Husk innkjøp av dopapir 
- Utstyr fra Edvardsens 

garasje 

Utstyr Harald Østbye  
Stein Nordvi? 

48992895 
90852929 

Hente start-/0-bukker, 
sprintbukker, klokker, etc. 

Premier Marianne Sveen 98853518 Individuell avhenting av premier. 
Koordineres med kretsen for 
utdeling av medaljer 

Parkering/ 
«gatevakt» 

Ingvald Pedersen 
Stein Erik Edvardsen 
Geir-Håkon Øverby 
Ottar Evensen 
 

91518339 
95765999 
93480211 
91340112 
 

Parkering – mellom Bowlingen 
og gamle hjelpemiddelsentralen  
(se kartlink på neste side) 
 

Speaker Harald Østbye  48992895 Har Ulf E. Strand utstyr? 
Marianne sjekker 

Resultater/strekktider UTGÅR   

Kafé UTGÅR   

Løpsdrikke UTGÅR   

Småtroll/barnepark UTGÅR   
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Parkering (mellom Bowlingen og gamle hjelpemiddelsentralen): 
https://kart.finn.no/?lng=11.57673&lat=60.87738&zoom=18&mapType=normap&markers=11.57707,60.87757,r,Brukerdefinert 

Ved behov kan også områdene ved Bowlingen/Mattilsynet/ benyttes.  

https://kart.finn.no/?lng=11.57673&lat=60.87738&zoom=18&mapType=normap&markers=11.57707,60.87757,r,Brukerdefinert

